SD Motocross 01/07
Referat fra Sportsdivisionsmøde, lørdag den 3. februar 2007 i Roskilde.
Til stede: Peter Hansen (PH), Jens Steffensen(JS), Klaus Hansen(KH), Peter Vestergaard(PV),
Lars-Bo Rasmussen, Børge Møller Ebbesen(BE) og Søren Andersen (SA), referent.
Endvidere deltog Jann Rünitz.
Fraværende: Bjarne Sjøholm.
Dagsorden:
1) Velkomst
SD tog en dialog om afholdelsen af fremtidens SD møder. Flere har givet udtryk for at møderne
kunne effektiviseres og gøres mere målrettede. Til tider har dagsorden tillige været for
omfattende og derfor blev desuden besluttet, at der skal holdes flere møder.
Følgende blev besluttet:
- Mødetid og start med spisning klokken 18.00.
- Mødestart kl. 18.45
- Mødet skal være slut senest klokken 22.30
- Der holdes 10 møder om året. Den første tirsdag i hver måned, med undtagelse af Januar og
Juli.
2) Diverse referater
RR 01/07
Taget til efterretning uden bemærkninger
VM MX3 styregruppemøde
Taget til efterretning uden bemærkninger
SD BMX 01/07
Godkendt uden bemærkninger.
Møde med DMA klubberne:
Det foreslås at der etableres to forskellige ryttergårde. I den ene ryttergård skal de store busser
parkere, medens alle deres vaskepladser placeres i den anden, som så bruges som aflastning.
Gruppen forslår, at der skæres 5 minutter på den frie træning, således at der spares en halv
time, som så betyder at frokostpausen kan forlænges med en halv time. Dette blev vedtaget.
Jens udarbejder en ny tidsplan.
Peter Vestergård foreslog samtaleanlæg mellem ledende officials.
Forespørgsel fra en kører, som ønsker betaling for at deltage i DMA serien. Dette kunne SD
ikke imødekomme.

Arbejdsgruppe for bredde 01-07
Klaus Hansen orienterede om sin deltagelse i et arbejdsgruppemøde, hvor blandt andet
ansættelsen af en udviklingskonsulent diskuteredes. Desværre ser det ud til at arbejdsgruppen
har diskuteret ansættelsen ud fra et forkert udgangspunkt.
Hovedbestyrelsen 01-07
SD MX har konstateret at HB har givet SMC en principtilladelse til at køre en ADAC Master
afdeling, på Nybølbanen. Der skal dog præciseres at et sådant løb bliver kørt som et DMU
arrangement, med den tilhørende løbsafgift, og selvfølgelig efter DMUs MX reglement.
BMX 01/07
Taget til efterretning.
3) Landstræner
Intet at referere.
4) Kørerrepræsentanten
Jævnfør Alment Reglement er det ikke tilladt at hverken træne eller køre løb uden gyldigt
licens. Med gyldigt licens menes der underskrevet licenskort med korrekt gyldighedsperiode.
Ifølge Alment Reglement kan en kører deltage i løbet såfremt han glemmer sit licens. Dette
skal køreren meddele til dommeren og betale en bøde til denne på kr. 100,-. Køreren skal
samtidigt kunne dokumentere at licens og klubkontingent er betalt.
SD kan konstatere, at der desværre ikke er indkommet forslag til kørerrepræsentant. Dette
anser SD for at være et problem. Kørerrepræsentanten er et vigtigt talerør for kørerne.
5) Løbskalender
Den 9. september mangler der en JM/FM Maxi arrangør. Klub efterlyses. (obs. efterfølgende
har Hamk meldt sig til dette løb, red.)
Ved følgende løb kan kørere med DMCU licens deltage:
Grand National, Weekendstævne i Haderslev, Wild West enduro, Sydjysk Terræncross,
LC Cup på Dall og Uhre, AMK og Uhre Vinterturnering syd i Vesterbæk, Korskrobanen og
Nybøl.
6) Nordisk Samarbejde
Det kan konstateres, at der er forvirring om, hvorvidt der køres NM eller ej. Der kommer
desværre ikke noget respons fra de øvrige lande, - desværre.
7) Træningslejre
Kr. 350,- til HEMS, kr. 250,- til SD og kr. 10,- til MX-Fonden til Maxi/mini træningslejr i Påsken.
Microtræningslejr i Outrup. Efter samme retningslinier som de tidligere på Mors.
Det kommer til at koste kr. 450,- at deltage i mini - microlejrene.
8) Repræsentantskabsmøde
Der bliver afholdt repræsentantskabsmøde den 3. – 4. marts 2007.
9) Diverse breve
Ansøgning fra Stella Jørgensen om dispensation til at køre mini. Denne blev bevilliget.
Brev fra Søren Jensen omkring lukning af ventezonen ved DMA - Finalen
2006.
Tidsplanen i programmet ved løbet blev desværre ikke fulgt af arrangøren. Dette medførte en
uheldig situation ved ventezonen, som betød at en reservekører der var lukket ind i ventezonen

måtte forlade denne. Dette er ikke tilfredsstillende, og specielt ikke for den kører som måtte
forlade ventezonen
Vi må opfordre klubberne til at følge de tidsplaner, som er fastlagt.
10) Eventuelt
Ingen kandidat til Årets Bane i 2007.
Der er en stigning i AMB Priserne. Kørertransponderen stiger til kr. 1900,- for 2007.
Det kan konstateres ved gennemlæsning af de forkortede tillægsregler i MotorBladet, at der
ikke er overensstemmelse mellem de reglements fastsatte anmeldelsesgebyrer og hvad der
reelt bliver opkrævet ved løbene. Dette kan ikke accepteres og skal bringes i
overensstemmelse med reglementet.
SD opfordrer klubberne til at læse reglementet, og følge de udstukne retningslinjer for at undgå
disse tilbagevendende fejl.
Referatet er publiceret den 22. februar 2007.

